
                                                                                                                               

Osobliwości Ziemi Lubuskiej                                                                                                                                                                                                  
Program wycieczki  lawenda, wiklina,                                        

winnica dnia 15.07.2023 r.  

   
   godz. 8.00 wyjazd z parkingu ul. Przy gazowni 
   Silna - "Silna Lawenda” to jedna z największych plantacji                                                                 

   lawendy w Polsce, zajmująca się uprawą lawendy oraz                                    

   produkcją olejku i hydrolatu lawendowego.    

   Nowy Tomyśl – wizyta w Muzeum Wikliniarstwa i                                              

   Chmielarstwa zajmującego  się historią uprawy i                                               

   przetwórstwa wikliny, historią uprawy chmielu oraz                                                

   rzemiosłem plecionkarskim. Wystawa wyrobów z wikliny.                                    

   Udział w warsztatach.  

   Spacer po parku miejskim.                                   

   Wityń – Winnica Łukasz  położona  w malowniczej                         

   miejscowości , otoczona polami, łąkami oraz lasem                                  

   stanowi część XIX- wiecznego folwarku. Prezentacja 

   rodzinnej winnicy, degustacja wina.  

   godz. 21.00  rozwiązanie wycieczki 

               Cena 120,- zł/ 115,- zł członkowie PTTK 

               Na wstępy należy przeznaczyć 100,-zł 

   Obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, 

   przewodnika na trasie, TFG i TFP.                                             
   Szczegółowe informacje i zapisy: BORT PTTK 

   ul. Kupiecka 17,  Zielona Góra 

   Tel. 68 327 03 23  lub 791417317      

    www.omzgora.pttk.pl 
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